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QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

28-03-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezesseis 

horas, estiveram reunidos na Prefeitura Municipal - sala reunião dos Conselhos, 

situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Brasil, n° 2.350-N, 

Jardim Europa, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho 

Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Tangará da Serra /MT - SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 023 de 27 de 

janeiro de 2016, conforme lista de presença anexa a esta ata. Presente ainda à 

reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. Aberta 

a reunião a Presidente do Conselho Mara agradeceu a presença de todos e 

apresentou a pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do mês de 

fevereiro de 2017; 2) aplicações financeiras; 3) balanço geral de 2016; 4) 

contrato da Construção da Sede do Serraprev; Apresentada a pauta, inicia-se 

a discussão do primeiro assunto: 1) balancete do mês de fevereiro de 2017 - A 

Presidente Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas e saldos financeiros do 

Instituto do balancete do mês de fevereiro em análise e demonstrou que a arrecadação do mês 

foi R$. 2.830.598,71; as despesas empenhadas foram de R$. 713.126,50, as despesas 

liquidadas foram de R$. 778.121,44 e as pagas foram de R$. 751374,07. No balancete 

financeiro o saldo disponível que passaram no final de 2016 no valor de R$.   55.296.528,96, 

sendo o valor de R$. 164.367,80 em conta movimento e R$. 55.132.161,16 em contas 

aplicações em razão da movimentação do mês de fevereiro passaram a ser de R$. 

59.002.080,88, sendo o valor de R$. 33.852,00 em contas movimentos e o valor de R$. 

58.968.228,88 em contas aplicações.  Observa-se que houve no exercício financeiro um 

acréscimo de R$. 3.705.551,92. A Conselheira Mara, explicou analiticamente as Receitas e 
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Despesas do mês, assim como o montante advindos das rendas de aplicação e os valores 

recebidos à título de retorno dos valores do antigo Fapen, repassados mês a mês pelo 

município, conforme autorizações legislativas anteriores. O Diretor explicou que todos os 

órgãos estão repassando nas datas oportunas os valores previdenciários, não havendo qualquer 

crédito previdenciário pendente. O Balancete de FEVEREIRO foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO 

MÊS DE FEVEREIRO/2017: Analisando as aplicações financeiras do período em estudo,  

através de planilhas apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês de 

FEVEREIRO as rendas auferiram um resultado positivo de R$. 1.351.250,00 e um resultado 

insatisfatório de R$. 424,88, resultando numa aplicação líquida de R$. 1.350.825,45. As 

rendas liquidas acumuladas no exercício até o mês é de R$. 2.100.445,00, resultando num 

percentual de 3,56% do montante aplicado.  No tocante às carteiras, verificou-se que o 

momento é para manter as carteiras de investimentos estáveis, não havendo necessidade de 

mudanças de valores entre fundos. Desta afeita os valores excedentes do mês de fevereiro 

foram, aplicados em carteiras já existentes. AS APLICAÇÕES FORAM APROVADAS pelo 

Conselho. 3) Balanço geral de 2016: A Conselheira Maria Dalva fez uma explicação geral 

das receitas e despesas anual demonstradas nos anexos que compõem o Balanço Geral/2016 

do Instituto e demonstrou que no balanço financeiro (anexo 13)  o saldo disponível que 

passaram no final de 2015 de R$. 38.443.758,02, sendo o valor de R$. 159.669,27 em conta 

movimento e R$. 38.284.088,75 em contas aplicações, passaram a ser em 31 de dezembro de 

2016 de R$.   55.296.528,96, sendo o valor de R$. 164.367,80 em conta movimento e R$. 

55.132.161,16 em contas aplicações. Fez uma explanação do superávit da receita arrecadada 

sobre a receita orçada e a economia de dotação orçamentária, constantes do anexo 12 (balanço 

orçamentário) assim demonstrado: Sobre a receita orçada de R$. 16.166.525,35 verifica-se 

uma receita arrecadada de R$. 26.252.695,89, ou seja, um superávit de R$. 10.086.370,54. 

Este valor contribuiu para superar a meta atuarial atualizada para o exercício. Quanto às 

despesas, sobre o valor fixado inicialmente e atualizado por leis no decorrer do exercício no 

valor de R$. 16.487.779,14, foram empenhados o montante de R$. 9.050.810,69, ocasionando 

uma economia de dotação orçamentária no valor de R$. 7.436.968,45 e um superávit da 

receita sobre a despesa no valor de R$. 17.201.885,20.  A despesa liquidada foi igual a 

empenhada e a despesa paga foi de R$. 9.012.050,37, apresentando um restos a pagar, 

referente aos encargos de Pasep no valor de R$. 38.670,32, devidamente registrado no anexo 
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17. Ao analisar o anexo 14 e 15 vefrifica-se o patrimônio da Entidade, que está em 

consonância com os valores já apresentados nos anexos estudados. Balanço anual de 2016 foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 4) contrato da 

Construção da Sede do Serraprev – o Diretor Executivo do Serraprev falou que o contrato 

para construção da Sede foi assinado pelas partes competentes (Diretor Executivo e Empresa), 

para a sua execução no prazo contratual. As obras já foram iniciadas, momento em que o 

Diretor convidou a todos para quando puder irem até o local verificar o andamento.  Nada 

mais a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim Maria Dalva Specian 

Chaves e passada ao conhecimento de todos via publicação no site do Instituto. 

 

 


